MANAGER FINANCE
-FULLTIME –
GTL Europe
GTL Europe ontwerpt, ontwikkelt en bouwt omvangrijke turnkey projecten ten behoeve van de
champignonteelt en de bijbehorende composteringsbranche. De wereldwijde consumptie van champignons
groeit sterk en zal de komende jaren zelfs versnellen vanwege de vele mogelijkheden van de champignon als
vleesvanger en superfood. GTL is trots om deel te mogen uitmaken van deze duurzame en sterk groeiende
sector. De klanten van GTL Europe bevinden zich wereldwijd. Klanten waarderen ons vanwege onze passie en
inzet voor zowel de klant alsmede voor de gehele sector. Betrokkenheid, vertrouwen en respect zijn hierbij
belangrijke kernwaarden voor zowel onze klanten als onze medewerkers.
Functie omschrijving
De belangrijkste werkzaamheden van de Manager Finance op hoofdlijnen:
• Eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de financiële afdeling van enkele werkmaatschappijen.
• Verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van de financiële afdeling.
• Bewaken van financiële ontwikkelingen zoals projectadministratie, debiteuren- en crediteurenbeheer,
budgetbeheer, liquiditeitsposities en kostenontwikkelingen.
• Optimaliseren van de financiële processen/stromingen en inrichting van bedrijfssoftware (bijv. ERPsysteem).
• Het op eigen initiatief uitvoeren van bedrijfseconomische analyses en mogelijke scenario’s
• Hands-on betrokken bij de administratieve processen.
• Sparringpartner voor de directie bij financiële zaken en klankbord inzake P&O beleid.
Wie zoeken wij?
Iemand die zich herkent in onderstaand profiel:
• een hbo-opleiding (richting Finance & Control)
• ervaring in een zelfstandige financiële functie bij een middelgrote projectorganisatie.
• vermogen om medewerkers aan te sturen en te motiveren
• betrouwbaar, loyaal, accuraat
• zelfstandig, analytisch, resultaatgericht en proactief
• beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal
Wat mag je van ons verwachten?
GTL Europe biedt jou een uitdagende zelfstandige functie in een groeiend internationaal bedrijf, waarbinnen
diverse ontwikkelmogelijkheden zijn. De sociaal betrokken familiecultuur en korte lijnen zijn kenmerkend
voor GTL Europe. Naast ontwikkeling en hard werken zijn plezier en flexibiliteit erg belangrijk. Wij bieden een
marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Metaalbewerkingsbedrijf.
Enthousiast geworden over werken bij GTL?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren! Mail je cv met motivatie naar vacature@gtl-europe.nl t.a.v.
Rolf Hendriks. Voor meer informatie kun je mailen naar bovenstaand e-mailadres of contact opnemen via
077 396 7777. Vanwege bedrijfssluiting zijn wij van 25 december 2021 t/m 2 januari 2022 niet bereikbaar.

*Werving n.a.v. onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

